
Csillagászati megfigyelések és a légkör II.

Mennyire jó az
Valójában senki sem tudja ponto
san, hogy szerte a világon hány e l-  
sőosztályű észlelőhely van. Való
színűleg igen kevés! Viszonylag nem 
is  olyan régen még nem csillagásza
t i  kritériumok alapján helyeztek el 
egy-egy új távcsövet (p l. a szülő- 
intéanény közelsége). Azonban a mo
dern berendezések kifinomultsága 
megköveteli, hogy az obszervatóriu
mokat olyan helyekre telepítsék, 
ahol tökéletesen kihasználhatják 
teljesítőképességüket. Honnan tud
ják a csillagászok, hogy hol kell 
ezeket* keresni?

Az utóbbi néhány évtizedben már 
találtak egy sor potenciálisan jó 
helyet, közülük néhányat már ki is 
építettek. A tesztek nagy része, 
amit ilyen helyek minőségének meg
határozásához szoktak használni, 
egészen egyszerű, és amatőrök á lta l 
házilag e lkész íte tt berendezésekkel 
is  elvégezhető! Másrészt pedig, 
amint az amatőrök is  egyre nagyobb 
távcsöveket építenek és egyre ér
zékenyebb berendezéseket szereznek 
be megfigyeléseikhez, nekik is  egy
re több figyelmet kell szentelniük 
a megfelelő észlelőhely kiválasztá
sára.

Ha egy egészen új helyet akarunk 
kiválasztani, a je lö ltek et műholdas 
időjárási adatokból szemelhetjük 
k i. D. B. M iller: A re la t ív  felhő- 
takartságok atlasza (U.S. Dep. of 
Cam., Wash., D.C., 1971) kitűnő 
forrása ilyen információknak. (Ma
gyarországon ilyen  adatokat egy 
adott terü letről az Országos Meteo
ro lóg ia i Szolgálattól lehet megkap
ni — megszabott d íj fizetése e l le 
nében. Mindamellett az amatőr mete
orológia hazai adatgyűjtőitől is 
beszerezhetők korlátozott mennyi
ségben.) Ha találtunk minimális 
felhőzöttségű terü le te t, a követke
ző feladat rreghatározni, vajon elég 
sötét-e az égboltja? Míg az éjsza
kai égbolt fényességének helyről

észlelőhefyünk? 1.
helyre történő változását kismér
tékben a hajnali derengés és a fe l
színről re flek tá lt fény is  okozza, 
a háttérfényesség fő forrása termé
szetesen mégi3 az emberi tevékeny
ség. Vannak már elméletek a mester
séges fényeknek az éjszakai égbolt 
fényességére k i fe jte t t  hatásáról 
is . Az 1. ábrán az elmélet alapján 
várható fényszennyezés mértékét 
tüntettük fe l .  (Minthogy az ábra 
alapját képező mérések 10-20 évvel 
ezelőttiek , megállapítható: Azóta a 
levegőszennyezettség növekedése és 
a technikai fe jlődés következménye
ként az egyenes valószínűleg mere
dekebbé vá lt! Ezt Baja példája is 
alátámasztja!)
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Ha már leszűkült a választék né
hány tiszta , sötét égbolté helyre, 
azokat ke ll kiválasztani, amelyek a 
legnyugodtabb légrétegekkel- rendel
keznek. Ilyen jé seeingek ott fo r
dulnak elő, ahol a levegő zavarta
lan, réteges (s ík , azaz lamináris) 
áramlása alakulhat ki az észle lő
hely fe le t t !  Az atmoszférikus ör
vénylések legközönségesebb okai kö
zül kettő igen gyenge effektus: a 
topografikus tulajdonságok (dombor
za ti viszonyok) miatt felemelkedő 
levegő és a konvekciós áramlatok. 
Ezeket a problémákat elkerülendő, 
válasszunk észlelőhelynek elegendő
en magas, iz o lá lt  magaslatokat, 
csúcsokat, hogy a hőmérsékleti " in - 
verziós réteg" fe le t t  legyünk (ez a 
réteg a hideg levegőt a meleg réte
gek a latt fogva ta rtja , korlátozva 
ezzel a konvektív örvények fe l fe lé  
mozgását). Kerüljük e l az olyan he
lyeket, ahol a levegő megszorulhat. 
Ilyenek pl. az uralkodó szélirány 
szerint konkáv- vagy egyenes hegy
gerincek, kanyonok, völgyek. A lo 
kálisan indukált seeing minimali
zálható olyan észlelőhely megvá
lasztásával, amely a legkevésbé za
varja a fe le tte  lévő légáramlást. A 
levegő áramlása (úgy tűnik) nyugod- 
tabb a szigetek vagy partmenti he
gyek körül, ahol a levegő a je lle g 
telen óceán f e le t t i  hosszú útja 
után érkezik!

Időjárás és átlátszóság

Míg a fentebb tárgyalt k ritériu 
mok az első lépéseket je len tik  az 
észlelőbázisként je lö l t  helyek ki
választásában, a végső szót rend
szerint a helyszín i vizsgálatok 
mondják ki. Bár egy ilyen  kiértéke
lés  berendezései és megfigyelési 
módszerei viszonylag egyszerűek, a 
sikeres vizsgálat elvégzése mégis 
megkíván néhány szót a kutatók 
szemszögéből.

Az adott helyen az olyan alapve
tő  meteorológiai információkat k e ll 
rögzíten i, mint a hőmérséklet, a 
re la t ív  nedvességtartalom, a szé l- 
sebesség és a százalékos felhőta-

kartság. A hely annál jobb, minél 
kisebb a hőmérséklet változása (kü
lönösen az éjszaka folyamán). Ilyen 
állandóság minimalizálni fogja az 
optikai felü letek termális torzulá
sát . Az alacsony páratartalom szin
tén fontos a párásodás és az elekt
ronikus berendezésekkel kapcsolatos 
problémák elkerülése miatt.

A nedvességtartalom és a hőmér
séklet változása jellemezheti leg
jobban az adott helyet. Az inverzi- 
ós réteg fe le t t i  zavartalan atmosz
féra mutatja messze a legkisebb re
la t ív  nedvességtartalmat és éjsza
kai hőmérsékletváltozást.

2. ábra.

A 2. ábra a Kaliforn ia néhány 
hegycsúcsán szimultánban végzett 
hőmérsékletmérési regisztrátumokat 
mutatja be, valamint összehasonlí
tás céljából az MTA Csillagászati 
Kutató Intézet Bajai Obszervatóriu
ma m ellett az előzőekhez hasonló 
időszakban rögz íte tt grafikont (ez 
utóbbi az Országos Meteorológiai 
Szolgálat Bajai Megfigyelőállomásá
nak szívességéből megkapott megfi
gyelési eredmény). A Junipero Serra 
és a Mount Hamilton az inverziós
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réteg fe le tt  helyezkedik e l, gya
korla tilag konstans éjszakai hőmér
sék lette l. Azonban Piper Mountain- 
nál, és a Bajai Obszervatóriumnál 
nem ez a helyzet. Ennek megfelelően 
a hőmérséklet h irtelen esik le  kora 
este, és nagyjából egész éjszaka 
fokozatosan tovább csökken. Az 1. 
táblázatban néhány kitűnő észlelő
hely éjszakai meteorológiai viszo
nyait találhatjuk, és ezekkel ösz- 
szehasonlíthatjuk a bajai cs illa g - 
vizsgálóét. A táblázatban az "á tl. 
hőm.": az éjszakai átlagos hőmér
sékletváltozást, a "Rel. pár.": az 
átlagos re la t ív  páratartalmat, a 
"t=0%": a teljesen derült éjszakai 
órák átlagos számát egy hónapra ve
t ítv e , a "t<60%": a felhőkkel 607  ̂
nál kisebb mértékben takart égboltű 
éjszakai órák átlagos havi számát, 
végül a "t(80%": mint az előbbi, 
csak 80%-os takartsággal. A "Hó
nap": azt mutatja, hogy hány hónap 
méréseiből kapott értékeket ta rta l
mazza a táblázat.

nem fényes és erősen kék színű. Ha 
szennyeződések vannak jelen, a Nap
hoz közel az égbolt fényes, fakó 
színű. Ez az árulkodó halo már jó
val azelőtt láthatóvá vá lik , mi
e lő t t  az atmoszférikus szennyeződé
sek elegendő mértéket érnének el 
ahhoz, hogy a fotoelektromos foto
metriát (vagy más olyan méréseket, 
ahol csak kis átlátszóságváltozás 
tűrhető e l )  befolyásolhassák.

Ha nagy halo látható a Nap kö
rü l, a hely fotometriai minősége 
legjobban az atmoszférikus elnyelé
s i együttható (extinkciós k o e ffic i
ens) meghatározásával állapítható 
meg. Ez úgy végezhető e l, hogy egy 
c s illa g  magnitúdóját fotoelektromos 
fotométerrel különböző zenittávol
ságok ne l l e t t  lemérjük. Az ered
ményt (a  valódi- és mért fényesség 
eltérésének zenittávolságtól való 
függését) ábrázoljuk. A kapott 
egyenes meredeksége lesz az extink
ciós koefficiens (1. 3. ábra).

x: 2 hónap adataiból számolt érték.

A légszennyeződések (por, szmog, 
vagy vagy más finoman eloszló, le 
begő részecskék) komolyan leront
hatnak egy helyet. Azonban az ész
lelők  elvégezhetnek egy nagyon egy
szerű és érzékeny tesztet ezek je
lenlétének kimutatására: Takarjuk 
le  a Napot valamilyen, nála kissé 
nagyobb kiterjedésű tárggyal (p l. 
kinyújtott karral valamelyik ujjunk 
is  megfelelhet), és figyeljük meg a 
Nap körüli égterület színét, fé 
nyességét. A fényt szóró részecskék 
hiányában a Nap közelében az égbolt

Az optikai spektrum kék és u lt
raibolya tartományában a légköri 
extinkciós együttható a csillagok 
színének függvényében változik  — 
míg a vörös, infravörös hullámhosz- 
szakon ez a hatás k ics i és némiképp 
érzéketlen a légköri áteresztőké
pesség változásaira. Ezért a leg
jobb a V (v izu á lis  —  avagy sárga) 
szűrőn át mérni, ahol az extinkció 
viszonylag nagy, de független a 
c s illa g  színétől. A légköri á te- 
resztést az alábbi négy effektus 
rontja:
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— Rayleigh-szóródás a levegő 
molekuláin

— vízgőz elnyelés
— ózon elnyelés
— aeroszolok szórása

A Rayleigh- és aeroszol szórás az 
észlelőhely tengerszint f e le t t i  ma
gasságával csökken, míg a fe lső  
légkörben létre jövő  ózonabszorpció 
állandó marad. A vízgőzabszorpció, 
amely az infravörösbeli munka igen 
fontos tényezője, a hely magasságá
val csökken, de a V sávban elenyé
sző.

3. áhra.

A 4. ábrán az látható, hogyan 
változik a vizuális extinkciós 
együttható a magassággal egy fotó
mé tria l lag tiszta éjszakán, mind 
aeroszol szennyeződés hozzájárulá
sával, mind anélkül. Általában egy

4-5. ábra

hely nem jó a pontos fotometriai 
észlelésekre, ha a V sávban az ex- 
tinkció változó vagy kétszer na
gyobb a 4. ábra fe lső  görbéjének 
megfelelő értéknél. Az ábrán kis 
áthúzott körökkel bejelöltünk né
hány, Baján mért V sávbeli extink
ciós koefficiens értéket a dátum 
feltüntetésével, valamint a Baja 
magasságára kapott ideá lis  (fo to 
metria számára kitűnőnek értékelhe
tő ) extinkció értéket: 0,246. Az 5. 
ábrán az extinkciós együttható Ba
ján megfigyelt időbeli változását 
tüntettük fe l ,  néhány (rendszerte
lenü l) végzett mérésre alapulva. 
Szaggatott vonallal megjelöltük az 
optimális bajai extinkció kétszere
sét (0,492), mint a fotoelektromos 
fotometriai célokra még éppen a l
kalmas "jósági szin tet" is .

(A Sky and Telescope 1986 februári 
száma alapján: Hegedűs Tibor)

ELADÓ egy 15 cm-es tükrös távcsőhöz 
való parallaktikus szerelése mecha
nika. Elég elhasznált állapotban 
,van> ^  fe lú jítá s  után az állvány
használható.

._ _ Spányi Péter
1118 Budapest, Gombocz u. 8/b.
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